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 Comunicado – 3ºperíodo letivo 

 
Exmo(a). Sr(a). Encarregado(a) de Educação 
  

De acordo com a decisão tomada pelo Governo e comunicada pelo Sr. Primeiro-Ministro, no 

passado dia 9 de abril de 2020, os alunos do Ensino Básico não terão aulas presenciais, durante o 3º 

período, do presente ano letivo. Na mesma declaração ao país, informou também que as provas de 

aferição do 2º, 5º e 8º anos de escolaridade, assim como, as provas finais do 9ºano de escolaridade 

não se realizarão, sem que daí advenham quaisquer prejuízos para os alunos. No mesmo sentido, 

referiu que, apesar de não ser obrigatório, o ensino pré-escolar é abrangido pelas mesmas medidas 

e não se prevê que, este ano letivo, os jardins-de-infância possam reabrir, tendo em conta o caráter 

de proximidade que este nível de ensino exige, completamente contrário ao distanciamento social 

que se pretende.   

Perante isto e tendo em conta as orientações recebidas pela Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (Dgeste), o Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, apesar de já ter 

iniciado um Plano de Ação para o Ensino à Distância (E@D), reforçou as dinâmicas nesse sentido, 

com o intuito de na próxima terça-feira, 14 de abril de 2020, ter as suas Equipas Educativas (corpo 

docente) aptas para o desenvolvimento do referido plano. Esse plano, dinâmico, contém todas as 

opções conceptuais, organizacionais e pedagógicas que foram aprovadas, no Conselho Pedagógico de 

8 de abril de 2020, constituindo-se, este documento, como um referencial do Agrupamento de Escolas 

Patrício Prazeres para o E@D, disponível em https://aepp.pt/wp-content/uploads/2020/04/Plano-Ead-site-1.pdf 

Para que seja garantida a igualdade de oportunidades a todos os alunos, solicita-se a todos os 

encarregados de educação que não consigam aceder a este Plano de E@D, que informem a diretora 

de turma dessa situação, ou entrem em contacto com a Direção do nosso Agrupamento de Escolas. 

Sendo a EB Patrício Prazeres, sede do Agrupamento, nesta fase de emergência, uma Escola 

de Referência e Acolhimento, relembra-se que manteremos as dinâmicas de servir refeições aos 

alunos mais carenciados, desde o Pré-Escolar ao 3ºCiclo do Ensino Básico, e continuaremos a dar 

resposta aos alunos cujos pais estejam na “linha da frente” do combate à Pandemia e não tenham 

onde deixar os filhos. Para esta situação agradece-se que, atempadamente, o(a)s encarregado(a)s de 

educação informem a escola dessa intenção, para que possamos organizar-nos nesse sentido.  

O site da escola, www.aepp.pt, deve ser uma referência para todos e manterá atualizada toda a 

informação pertinente, relativa a este e outros assuntos. 

Votos que se mantenham de plena saúde, cumprindo as orientações de distanciamento social ditadas 

pela Direção-Geral de Saúde. Não se esqueçam que as decisões individuais afetam toda a Comunidade 

e, nesta fase de Emergência Global, a consciencialização social é fundamental e prioritária! 

 

Lisboa, 11 de abril de 2020                                                                                              O Diretor 

http://www.aepp.pt/

